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16515 UniBar Zn HS
Wysokocynkowa farba epoksydowa do gruntowania,
o wysokiej zawartoci czci staych, o doskonaych
wasnociach antykorozyjnych dziki ochronie katodowej,
wysokiej wytrzymaoci mechanicznej i wysokiej elastycznoci
ZASTOSOWANIE
Trwaa ochrona antykorozyjna stali oczyszczonej strumieniem
ciernym do co najmniej PN ISO-Sa 2 - 2½ lub do PN ISO-St2 pod
systemy powokowe na bazie farb dwuskadnikowych. Ekonomiczne
rozwizanie opracowane specjalnie dla szybkiej aplikacji i moliwoci
przenoszenia, manewrowania konstrukcj, moliwo nakadania
GPS = 125 m bez ryzyka pkania czy powstawania wad typowych
dla gruntów wysokocynkowych. Stanowi alternatyw dla cynkowania
i powok cynkowo-krzemianowych.

PRZYGOTOWANIE DO APLIKACJI
Mieszanie
skadników
Przygotowanie
Farby

Rozcie czanie

Przydatno do
uycia
Aplikacja

Metody aplikacji

Baza
4 czci objtociowo
Utwardzacz
1 cz objtociowo
16515V
Przed przystpieniem do malowania naley
dokadnie wymiesza skadniki farby za
pomoc mieszada mechanicznego, a do
uzyskana jednolitej konsystencji. Temperatura
wymieszanego produktu powinna by wysza
ni 15 °C podczas caego procesu aplikacji.
Farba moe by nanoszona bez rozcie czania
przy uyciu natrysku hydrodynamicznego.
6 h (po wymieszaniu skadników w 20 °C)
Dla zapewnienia optymalnych* warunków
schnicia i utwardzania powoki, zaleca si
aplikacj w temperaturach dodatnich rekomendowane minimum 15 °C. Temperatura
podoa, co najmniej o 3 °C wysza ni punkt
rosy. W czasie caego procesu aplikacji
i utwardzania naley zadba o odpowiedni
wentylacj, aby unikn koncentracji substancji
lotnych, co zapewni optymalne warunki
bezpiecze stwa, schnicia i utwardzania
powoki.
Zalecany: natrysk hydrodynamiczny lub airmix.
Aplikacja pdzlem wycznie do napraw
miejscowych
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DANE PODSTAWOWE
Poysk
Kolor
Zawarto
Czci Staych
ZLZO (VOC)*
GPS*

Mat
Szary/zielony
58 %
395 g/l
Standardowo: 75 - 125 m
(zalenie od metody aplikacji)

Wydajno
teoretyczna

7,73 m2/l dla GPS* = 75 m 4,64

Wydajno
praktyczna

Wydajno praktyczna farby zaley od wielu
rónych czynników - równie niezalenych od
producenta. W przyblieniu dla natrysku
hydrodynamicznego mona przyj: Dla duych
elementów: ok. 70 % wyd. teoretycznej. Dla maych
elementów: ok. 50 % wyd. teoretycznej.

Odporno
temperaturowa
Gsto

Maksimum 150 °C (dla warunków suchych)
2,3 kg/litr (po wymieszaniu skadników w temp. 20 °C)

Czasy schnicia:

Dla GPS = 75 m
5 °C

10 °C

20 °C

30 °C

1 1/2 h

3/4 h

25 min

1/4 h

Sucho
manipulacyjna

10 h

6h

3h

2h

Przemalowanie

10 h

6h

3h

2h

Pyosucho

Maksymalny czas przemalowania Najlepiej w dniu aplikacji

Podczas schnicia i utwardzania wilgotno wzgldna nie powinna
przekracza 80%. Ponadto naley unika kontaktu z wilgoci podczas
caego procesu schnicia i utwardzania.
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G16515 UniBar Zn HS
INFROMACJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

ZALECENIA APLIKACYJNE

Oznaczenia
Rozcie czalnik
Zalecana ilo
Rozmiar dyszy
Cinienie robocze
GPS*

Hydrodynamicznie

Airmix

n/z
0,015 cala
140-160 bar
75-125 μm

EP5800
5% obj.
0,015 cala
70-100 bar
75-125 μm

Zgodnie z wytycznymi EU nr 67/548/EEG
Szkodliwy i dranicy w kontakcie ze skór,
oczami i drogami oddechowymi. W przypadku
kontaktu z oczami, natychmiast przemy du
iloci czystej wody i skontaktowa si z
lekarzem. Nie je, nie pi oraz nie pali tytoniu
podczas aplikacji.

UN

1263

DANE UZUPE NIAJ CE

Pdzel/Waek - do aplikacji farb dwuskadnikowych.
Czyszczenie narzdzi: Niezwocznie po aplikacji z uyciem
rozcie czalnika EP5800.

O szczegóowe / indywidualne rekomendacje dotyczce
szczególnych zastosowa oraz przygotowania powierzchni
prosimy skontaktowa si z konsultantem Baril Coatings.

Opakowania

Puszki 20 litrowe lub beczki 200 litrów.
Rozcie czalnik w kanistrach 25 litrów lub
beczkach 200 litrowych.

Okres
przechowywania

W szczelnych oryginalnych opakowaniach
12 miesicy, przechowywane w temperaturach
pomidzy 5 °C i 40 °C.

Dodatkowe
informacje
dotyczce
bezpiecze stwa

zawarte s w Karcie Charakterystyki
Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego:
UniBar Zn HS [16515]

Uwagi

* GPS = Grubo Powoki na Sucho
* ZLZO (VOC) = Zawarto Lotnych Zwizków
Organicznych (VOC)
* Optymalne warunki schnicia = brak lub
minimalna ilo rozcienczalnika do
mieszaniny, najwysza moliwe do aplikacji
GSP, najlepsze waciwoci tiksotropowe,
brak czasu indukcji dla mieszaniny itp.
n/z = nie zaleca si.

GWARANCJA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOCI
Dane techniczne oraz inne publikowane informacje przedstawione przez producenta s prawdziwe i odpowiadaj naszej najlepszej wiedzy
o produkcie. Dla produktu deklarujemy udzielenie gwarancji w myl gwarancji o ograniczonej odpowiedzialnoci. Odpowiedzialno, jeeli zaistnieje jej wymagalno ogranicza
si do wymiany lub dostarczenia wadliwego materiau w myl ograniczenia odpowiedzialnoci producenta za dostarczony materia. Wzór umowy gwarancyjnej moe
przedstawi tylko Baril Coatings. Umowa Gwarancyjna okrela warunki i zakres odpowiedzialnoci za produkt. Modyfikacja jakiegokolwiek punktu umowy gwarancyjnej
powoduje uniewanienie gwarancji chyba, e zostaa uzgodniona w formie pisemnej z Baril Coatings. adne inne formy czy wzory umowy gwarancyjnej nie bd stosowane
i respektowane. Produkty i informacje techniczne zostay opracowane dla uytkowników profesjonalnych o odpowiednim poziomie technicznym i kwalifikacjach.
W zwizku z powyszym za ostateczne okrelenie przydatnoci produktu dla konkretnego zastosowania odpowiada uytkownik ko cowy.
Baril Coatings nie odpowiada za stan przygotowania powierzchni przygotowanej do aplikacji ani za inne powizane czynniki w trakcie nanoszenia powok
i wiele innych w zwizku z czym nie ponosi odpowiedzialnoci za straty czy szkody spowodowane zastosowaniem produktu lub wynike z przedstawionych tu informacji,
o ile umowa pisemna nie okrela tego w inny sposób. Wszystkie produkty s wytwarzane w oparciu o standardy kolorystyki przemysowej w zwizku z czym kolor/odcie
produktu o tym samym oznaczeniu moe si róni odcieniem zalenie od partii produkcyjnej chyba, e uzgodniono inaczej w formie pisemnej dla produktu/koloru
opracowanego i wytworzonego na specjalne yczenie Klienta.
W wyniku cigych prac badawczo-rozwojowych oraz nieustajcym rozwojem technologicznym produktu zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych produktu
bez wczeniejszego powiadomienia. Niniejsza karta zastpuje i anuluje wszystkie wczeniejsze wydania i informacje dotyczce produktu.

Baril BV Phone +31 (0) 73 6419 890
Baril USA Phone +1 260 665 8431
Baril Polska telefon: +48 (0) 32 271 01 83
Baril China Phone +86 (0) 10 64413363
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